
TREND AA
LYSTFISKERIFORENING

Medlem af Danmarks 
Sportsfiskerforbund

Der var mødt 22 medlemmer op til generalforsamlingen.

Dagsorden ifølge vedtægterne:

a) Valg af dirigent.
b)  Formanden afl ægger årsberetning.
c)  Godkendelse af årsberetning.
d)  Revideret regnskab fremlægges af kassereren.
e)  Godkendelse af revideret regnskab.
f)  Behandling af diverse kontingenter, dagkort og ugekort.
g)  Behandling af indkomne skriftlige forslag.
h)  Valg af 3 bestyrelsesmedlemmer. 
 På valg er: 
  Jan Beirholm Larsen
  Johannes Christensen
  Per Johannsen
i)  Valg af 2 suppleanter.
j)  Valg af 2 revisorer og 1 revisorsuppleant.
k)  Eventuelt.

Per bød velkommen til de fremmødte og var glad for at så mange var dukket op.

Punkt a. Valg af dirigent

Bestyrelsen foreslog Johnny Nielsen som dirigent og Johnny indvilgede i at påtage 
sig opgaven. Han startede, sædvanen tro, med en vittighed...denne gang om en rigtig 
træls papegøje
Herefter konstaterede Johnny,  at generalforsamlingen var lovligt varslet og dermed 
gyldig.
Herefter gik dirigenten videre til punkt b. og gav ordet videre til formanden og hans 
årsberetning.
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Punkt b. Formanden afl ægger årsberetning

Herefter tog formanden ordet og afl agde denne beretning:
Vi må jo desværre konstaterer, at 2021 blev ikke meget bedre end 2020 med hensyn 
til aktiviteter i klubhuset. Her vil jeg lige indskyde, før jeg går videre, at den 30 
årige lejekontrakt nu er tinglyst, så vi med sindsro kan se frem til mange gode år her 
på matriklen. Eneste voksen arrangement der blev gennemført var vores julefrokost. 
Her var der fuldt hus inclusive undertegnede, som hyggede med god mad og skønt 
selskab samt det berømte pakkespil, hvor både ben og lattermuskler blev rørt godt, 
når der blev stjålet pakker.
Det lykkedes også at gennemføre gydevandringen d. 28-12-21. Her var ca. 10 
fremmødte og de fi k en rundtur af Lene fra Vesthimmerlands Kommune langs 
den genslyngede Haubro bæk. Bækken løb før i en gammel brønd, men har nu 
forbindelse til Trend Aa igen. Der er blevet anlagt nye gydebanker, så der er nu 
mulighed for en del gydninger i fremtiden.
Angående gydninger ser det desværre ud til en lille nedgang i forhold til sidste 
optælling. Dog er ikke alle lokationer optalt endnu, så vi håber det bedste.
Der har været afsat penge i vores budget til opførelse af to Bavincibroer. Dem 
må vi desværre opgive, da det ikke har været muligt at fi nde nogen der vil stå for 
projektet.
Som sagt har aktiviterne i klubhuset været så godt som nul. Dette ramte også 
juniorafdelingen, hvor vi har været nødt til at afl yse klubaftnerne. Heldigvis er vores 
interesse jo mest præget af udendørs aktiviteter og dem har junioerne heldigvis haft 
en del af i form af fi sketure til forskellige vande. Fisketurene kan ses på hjemmesiden 
under juniorafdelingen.
I 2021 kunne vi stadig fi ske grønlændere fra d. 16. januar hvor der er indrapporteret 
3 stk. over mål frem til 30. januar. Det er så de sidste vintergrønlændere der blev 
landet i Trend Aa, da der jo fra ministeriel side er kommet nye fredningstider, som 
indbærer vi først må starte havørredfi skeriet d. 1. marts.
Første sommerfi sk, som i år kom på fangstraporten d. 3. juli, var 48 cm og blev 
fanget af Christoffer Søe.  Men allerede d. 15. juni blev der fanget en havørred på 
51cm af Leon Madsen.
I alt er der indrapporteret 30 havørreder over mål og 4 bækørreder. Der er rapporter 
fra 12 medlemmer i alt og 1 af dem er junior. Det er ikke mange ud af 180 medlemmer 
og ligger et ønske tilbage om vi får nogen fl ere rapporter ind, da det er meget svært 
at bedømme hvordan opgangen har været uden dem.
Den største havørred var på 73 cm og anslået vægt på 4,6 kg. Vægten er ca. da Jonas 
Høholt valgte at genudsætte den fl otte havørred. Flot gestus af Jonas. 
Det må siges at være jævnt dårligt fi skeri og om det skyldes lille eller meget sen 
opgang, vejr, vind eller vandstand skal jeg være usagt, da vi kun kan skønne udfra 
de fi sk der indrapporteres.
Jeg har hørt fra vores naboforeninger det er samme senarie med dårligt fi skeri hos 
dem. Det er jo bestemt ikke godt. Men det tyder på generel dårlig opgang og ikke 
kun et problem hos os.
Jeg har ikke selv fi sket så meget som vanligt i Trend Aa, men har indtryk af der har 
været fi sk. Men på grund af noget lav vandstand har jeg haft svært at liste dem op.
2021 var året hvor vi skulle lave bestandanalyse. Det foregik i september måned og 



vi har et uoffi ciel resutat, som hælder til samme bestand som ved sidste analyse. Så 
det er jo positivt der ikke er nedgang her. 
Der har været medlemmer som har klaget over den meget hårde grødeskæring der 
har foregået. Vi har kontaktet kommunen og påklaget dette. Vi har også bedt om at 
få en dialog i gang, så der kan laves en mere skånsom grødeskæring fremover.
Nogen har nok hørt vi var tæt på at miste en stor del af det øverste fi skevand hos 
Wetche. Det kan jeg med glæde meddele ikke blev aktuelt.
Til slut vil jeg gerne rette en stor tak til vores lodsejere, sponsorer og alle andre som 
har bidraget til vores forenings ve og vel. 
Der skal også lyde en stor tak til Martin Johansen som webmaster, Torben Urth som 
redaktør, nu for hjemmesiden, og ikke mindst nissebanden for at tage sig af mange 
ting i forbindelse med arangementer og klubhuset.

Johnny spurgte om der var kommentarer til beretningen.

Rask havde hørt vi var nær ved at miste en del fi skevand på det øverste stykke.

Karsten kunne fortælle at det beroede på en misforståelse, og er faldet på plads.

Jann Sams spurgte til resultatet af bestandanalysen.

Johannes kunne fortælle at vi endnu ikke har modtaget resultatet, men han har hørt 
at resultatet ligger tæt op af det som blev foretaget for syv år siden.

Punkt c. Godkendelse af formandens beretning

Beretningen blev godkendt.

Punkt d. Revideret regnskab fremlægges af kassereren

Jan uddelte regnskabet, som viste et overskud på 16.911,- kr. og havde følgende 
kommentarer:

Fiskekortsalg: Dårligere end forventet. Skyldes sikkert den halvsløve sæson.

Driftsindtægter hytte: Hytten har været udlejet en del, og også i år har vi modtaget 
et pænt tilskud fra Vesthimmerlands Kommune.

Juniorafdeling: Mindre forbrug end forventet, men der har også været lav aktivitet 
i juniorafdelingen i 2021.

Juridisk assistance: Vedrører advokatomkostninger ifm. tinglysningen af leje-
kontrakten på leje af jorden ved hytten.

Materiel og projekter: Der var afsat 30.000 kr. i budgettet som vedrører planer om 
opførelse af 2 spange, som ikke er blevet til noget.

Diverse: Udgifter til nye skilte og til reparation af buskrydder.



Johnny spurgte om der var kommentarer til regnskabet.

Rask spurgte hvorfor kommunen havde givet et ekstra stort tilskud.

Jan svarede, at det var en 25 års plan som kommunen nu var ved at udfase.

Punkt e. Godkendelse af revideret regnskab

Regnskabet blev herefter godkendt.

Punkt f. Behandling af diverse kontingenter, dagkort og ugekort

Jan kunne fortælle, at vi i bestyrelsen synes det er på tide at hæve prisen for å-lejen 
til lodsejerne. Den har i rigtig mange år ligget på 1,50 kr. pr. løbende meter, og det 
er nu blevet noget mindre end hvad vore naboforeninger giver.
Derfor foreslår bestyrelsen en stigning i å-lejen fra 1,50 kr til 3,00 kr. pr. løbende 
meter.
Dette vil give en stigning i kontingentet på 70,- kr. for at nå en nulpunkts-
omsætning. 
DSF kontingent ligger først fast til november. Jan gætter på ca. 10 kr., og derfor 
foreslår bestyrelsen en kontingentstigning på 80 kr. for seniorer for 2023, hvilket 
giver følgende kontingenter:
    Juniorer (0-17 år)    405 kr. (ændres ikke)
    Ungdom (18-25 år)    650 kr.
   Seniorer (fra 26 år)    885 kr.
    Familiemedlemsskab  1085 kr.

Bestyrelsen foreslår uændret pris på dag- og ugekort

Thomas synes det var underligt vi ikke havde lagt forslaget om uændret kontingent for 
juniorer sammen med det indkomne forslag fra Orla om nedsættelse af kontingentet 
for juniorer til 300 kr.
Thomas kunne tilslutte sig de 3 kr. til lodsejerne og synes det var en rimelig pris.
Han foreslog at vi indfører indmeldelsesgebyr, for at holde på medlemmerne. Det 
gør mange af naboforeningerne også.

Johnny synes det var en god idé at sammensætte forslaget om kontingentnedsættelse 
for juniorer sammen med dette og gennemgik forslaget fra Orla.
Derfor blev der stemt om alle tre ting på én gang og forslagene blev vedtaget.

Punkt g. Behandling af indkomne skriftlige forslag

Forslag fra Orla om nedsættelse af kontingent for juniorer pga. manglende aktivitet 
grundet coronaen fra 405 kr. til 300 blev vedtaget sammen med ovenstående.



Punkt h. Valg af 3 bestyrelsesmedlemmer

På valg var Jan Beirholm Larsen, Johannes Christensen og Per Johannsen. Alle blev 
genvalgt med klapsalver.

Punkt i. Valg af to suppleanter til bestyrelsen

Torben Urth og Johnny Nielsen var på valg, og de blev begge genvalgt med bifald.

Punkt j. Valg af 2 revisorer og 1 revisorsuppleant

De nuværende revisorer Kresten Mosbæk Pedersen og Bent Pedersen var villige 
til genvalg. Revisorsuppleant Lars Høholt var også villig til genvalg, og alle blev 
genvalgt med bifald.

Punkt k. Eventuelt

Kaj efterlyste gode forslag til hvordan vi kunne hverve fl ere juniorer og få fl ere 
seniorer til at deltage i mandagsmøderne. Der kunne jo evt. være nogle forskellige 
aktiviteter ved seniormøderne.

Jann Sams mente det bare skulle annonceres på hjemmesiden hvad der foregår, så 
skal folk nok komme.

Karsten Bjeg fortalte at han på mødet, som bestyrelsen holdt før generalforsamlingen, 
havde foreslået, at man evt. kunne holde mandagsmøderne den første mandag i 
måneden om aftenen, så alle havde mulighed for at deltage.

Det synes Leo var en god idé, og han ville glæde sig til at deltage.

Per fortalte at bestyrelsen har planer om at der fremadrettet skal holdes premiere 
den første lørdag i marts, så fl ere kan deltage og vi derved får et bedre sammenhold 
i foreningen. Det bliver stadig med rundstykker og suppe. Nærmere oplysninger 
kommer på hjemmesiden.

Per fortsatte, for nu skulle der uddeles præmier.

Præmien for største indberettede fi sk gik til Jonas Høholt for en havørred på 73 cm 
med en estimeret vægt på 4,6 kg. - fi sken blev genudsat.

Lars Madsens vandrepokal, som bliver udtrukket blandt de 10 største indrapporterede 
havørreder, gik til Franck Jenen for en havørred på 55 cm.



Der var 28 medlemmer som havde indberettet fangstrapporter på hjemmesiden, 
og den sidste fl aske whisky skulle gå til vinderen af lodtrækningen blandt disse. 
Den heldige vinder blev Karl Halmbach Poulsen, for en havørred på 45 cm. Da 
Karl er en af vore juniorer, blev whiskyen omgående konverteret til et gavekort til 
Gundereup Fiskesø.

Karsten Bjerg havde lige en opfordring med fra en lodsejer som også driver jagt 
på sine arealer. Han synes det ville være en god idé hvis også lystfi skerne gik med 
farvet tøj/hat. Forsamlingen var enige om at det ville være en god idé at man i det 
mindste tog en farvet hat på i jagtsæsonen.

Leon mente, at det især var de hvidhårede som skulle passe på, og han er jo selv en 
af dem.

Herefter havde Johnny kun tilbage at sige tak for god ro og orden under generalfor-
samlingen, og synes det var godt med et kvindeligt islæt denne gang.

Per sluttede af med en stor tak til Leo og hans hjælpere for at servere stegt fl æsk 
inden generalforsamlingen.

Formand Sekretær

Dato:


